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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Szkoła Główna Służby Pożarniczej Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Słowackiego 52/54

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-629 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 2256117694

Osoba do kontaktów:  A. Chlewicka

E-mail:  zam@sgsp.edu.pl Faks:  +48 228330724

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.sgsp.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
Uczelnia publiczna

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w
Warszawie

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____

Kod NUTS:  PL911

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :  ??range_EX_HU??   Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1) Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo - badawczych w Pracowniach badawczych SGSP”.
Zamawiający udziela zamówienia z podziałem na 8 części, z których każda będzie stanowić przedmiot
odrębnego postępowania.
Oferty należy składać na każdą część zamówienia oddzielnie.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. jeden Wykonawca może złożyć ofertę w
odniesieniu do jednej części, dwóch części, itd. (jeden Wykonawca może złożyć odrębne oferty na wszystkie
części).
Liczba części zamówienia, na które jeden wykonawca może złożyć oferty zależy
od możliwości spełniania przez danego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu ustalonych dla danej
części oraz jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy przedsięwzięcia obejmujące większą część zamówień
nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację tych zamówień.
2) Zamówienie podzielono na 8 części:
Część nr 1: Sieć komputerowa w pomieszczeniach pracowni
Sieć komputerowa w pomieszczeniach pracowni.
Z zadania nr 1: Stanowiska badawcze w Pracowni Planowania Strategicznego
Część nr 2: Sprzęt komputerowy
Z zadania nr 1: Stanowiska badawcze w Pracowni Planowania Strategicznego
i z zadania nr 2: Stanowiska badawcze w Pracowni Działań Gaśniczych
W ramach stanowisk:
1. Stanowisko do ćwiczeń Kierującego Działaniami Ratowniczymi,
2. Stanowisko do ćwiczeń Szefa Sztabu,
3. Stanowisko do ćwiczeń Zespołu Operacyjnego,
4. Stanowisko do ćwiczeń Zespołu Łączności,
5. Stanowisko do ćwiczeń Zespołu Logistycznego,
6. Stanowisko do ćwiczeń Zespołu Administracyjno-Finansowego,
7. Stanowisko do ćwiczeń Zespołu Dowódców i Specjalistów Różnych Dziedzin.
8. Stanowisko do ćwiczeń Koordynatora Medycznych Działań Ratowniczych,
9. Stanowisko do ćwiczeń Zespołu Informacyjno-Prasowego,
10. Stanowisko do ćwiczeń Zespołu Planszecistów,
11. Stanowisko prowadzącego ćwiczenia.
Część nr 3: Meble
Z zadania nr 1: Stanowiska badawcze w Pracowni Planowania Strategicznego
i z zadania nr 2: Stanowiska badawcze w Pracowni Działań Gaśniczych
W ramach stanowisk:
1. Stanowisko Dowodzenia Działaniami Gaśniczymi,
2. Stanowisko Dowódców Odcinków Bojowych Działań Gaśniczych,
3. Stanowisko Projektowania i Analizowania Procesów Decyzyjnych,
4. Stanowisko wsparcia logistycznego,
Część 4: Sprzęt łączności
Z zadania nr 1: Stanowiska badawcze w Pracowni Planowania Strategicznego
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i z zadania nr 2: Stanowiska badawcze w Pracowni Działań Gaśniczych
W ramach stanowisk:
1. Stanowisko Dowodzenia Działaniami Gaśniczymi,
2. Stanowisko Dowódców Odcinków Bojowych Działań Gaśniczych,
3. Stanowisko Projektowania i Analizowania Procesów Decyzyjnych,
4. Stanowisko wsparcia logistycznego,
Część nr 5: Stanowisko do badania charakterystyk wybuchowości mieszanin pyłowo-powietrznych zgodnie z
wieloarkuszową normą PN-EN 14034.
Z zadania nr 7: Stanowisko badawcze w Pracowni Rozpoznawania Zagrożeń
1. Komora o kształcie zbliżonym do kuli o objętości 1m3,
2. System podawania i rozpylania próbek pyłu wraz z układem przygotowania powietrza,
3. System inicjowania zapłonu rozpylonej próbki wraz z uchwytem do mocowania zapalników,
4. Odporny na zakłócenia system pomiaru przebiegu ciśnienia w komorze podczas eksperymentu z
wykorzystaniem piezokwarcowych przetworników ciśnienia,
5. Odporny na warunki laboratoryjne sprzęt komputerowy do sterowania eksperymentem, rejestracji danych,
obróbki i analizy danych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Część nr 6: Stanowiska badawcze w Pracowni Procesów Spalania i Wybuchu.
Z zadania nr 9: Stanowiska badawcze w Pracowni Procesów Spalania i Wybuchu.
1. Komora badawcza wykonana ze stali kwasoodpornej z zamkiem bagnetowym pozwalającym na szybkie
otwieranie i zamykanie komory,
2. Układ do nagrzewania próbek podczas badania, zapewniający uzyskanie strumienia promieniowania
cieplnego symulującego warunki pożarowe,
3. Układ pomiarowy do mierzenia gęstości optycznej dymu powstałego podczas spalania materiałów
budowlanych,
4. System kontrolny-pomiarowy do sterowania eksperymentem, rejestracji danych, obróbki i analizy danych
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Część nr 7: Ściana graficzna 2 monitory LED min. 45 cali x 2 monitory LED min. 45 cali – 1 szt.(zestaw).
Z zadania nr 10: Stanowisko badawcze w Pracowni Symulacji Sytuacji Kryzysowych:
Część nr 8: Virtual Set Editor 2.5 (NewTek) lub równoważny – 1 szt.
Z zadania nr 10: Stanowisko badawcze w Pracowni Symulacji Sytuacji Kryzysowych:
3) Szczegółowy opis zamówienia dla każdej z wyżej wymienionych części zawarty został
w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Opis szczegółowy przedmiotu
zamówienia”.
4) Parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 stanowią parametry minimalne, dopuszcza się
zaoferowanie parametrów lepszych niż wskazane
przez Zamawiającego.
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu oferty, który nie spełnienia parametrów minimalnych skutkować
będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
5) W przypadkach gdzie określono wyrób nazwami towarowymi dopuszcza się rozwiązania równoważne pod
względem tych samych właściwości, funkcji, parametrów technicznych i wymagań funkcjonalno – użytkowych
danego wyrobu.
6) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez
niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, że oferowany przez
niego przedmiot oferty spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
w Załączniku nr 1 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stanowisk badawczych do wskazanych laboratoriów w siedzibie
uczelni mieszczącej się w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54, wyładunek, wniesienie, rozładunek, montaż,
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instalację, uruchomienie, przetestowanie wszystkich funkcji i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji
urządzeń/aparatury będące przedmiotem zamówienia oraz przeszkolenie i instruktaż
w języku polskim pracowników Zamawiającego odpowiednio we wskazanych
przez Zamawiającego pomieszczeniach SGSP oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji (m.in. instrukcje
obsługi, karty gwarancyjne) w języku polskim;
8) Koszty transportu oraz ubezpieczenia wszystkich dostarczanych urządzeń ponosi Wykonawca;
Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące przedmiotem ekspozycji lub
wystaw, wolne od wad fizycznych rzeczy, jak również
od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich;
9) Wykonawca udzieli gwarancji, na dostarczoną, zamontowaną i uruchomioną aparaturę/urządzenia, okres
gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru;
10) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w zakresie szczegółowo określonym w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla danej części - załącznik numer 1 do SIWZ.
11) dostarczone urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji;
12) wszystkie elementy elektryczne oferowanego urządzenia muszą odpowiadać polskiemu standardowi
zasilania;
13) szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ;
14) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne;
15) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne;
16) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających;
17) Miejscem dostawy jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ul. Słowackiego 52/54 – właściwe
Pracownie stosownie dla danej części zamówienia.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30213100  
Dodatkowe przedmioty 48624000  
 30232100  
 38652100  
 42994230  
 38651000  
 38653400  
 72710000  
 30237280  
 39100000  
 30195400  
 32235000  
 31158100  
 38296000  
 38300000  
 38970000  
 30210000  
 30231300  
 32321200  
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II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zamówienie o wartości powyżej 209000 Euro

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :  ??range_EX_HU??   Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____  ??
range_EX_HU?? 
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  31/10/2017  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  15/12/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na wybrane części zamówienia w kwocie:
Numer części Wysokość wadium w pln
część nr 1: 90,00 pln
część nr 2: 4300,00 pln
część nr 3: 1500,00 pln
część nr 4: 800 pln
część nr 5: 15 000,00 pln
część nr 6: 2 800,00 pln
część nr 7: 2 000,00 pln
część nr 8: 190,00 pln
W częściach, gdzie nie określono kwoty wadium, zamawiający nie żąda jego wniesienia.
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu, w polskiej walucie pln,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej
- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
Miejsce i sposób wniesienia wadium.
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Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
nr 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 Bank BGŻ BNP PARIBAS
tytułem: wadium w sprawie PN 22/17 „Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo-badawczych
SGSP” – część nr …………...
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej, Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię
dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał dokumentu
należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą.
W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu
potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie tj.
terminie złożenia oferty znajduje się na rachunku Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Faktura za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 i 2, wystawiona zostanie
na Szkołę Główną Służby Pożarniczej 01-629 Warszawa ul. Słowackiego 52/54 i zostanie przesłana na adres
Zamawiającego, określony w § 13 ust. 1. Wykonawca do faktury za zrealizowany Przedmiot Umowy dołączy
specyfikację z poszczególnymi cenami na wszystkie poszczególne urządzenia (rzeczy) wchodzące w skład
Przedmiotu Umowy.
2. Faktura jest prawidłowo wystawiona w zakresie opisu, gdy opis na fakturze jest tożsamy z opisem zadania
(odpowiednio nr 1, 2, 7, 9, 10), określonego w § 1 ust. 1, odpowiednio:
1) Zadanie 1 „Stanowiska badawcze w Pracowni Planowania Strategicznego”;
2) Zadanie 2 „Stanowiska badawcze w Pracowni Działań Gaśniczych”;
3) Zadanie 7 „Stanowisko badawcze w Pracowni Rozpoznawania Zagrożeń”;
4) Zadanie 9 „Stanowiska badawcze w Pracowni Procesów Spalania i Wybuchu”;
5) Zadanie 10 „Stanowisko badawcze w Pracowni Symulacji Sytuacji Kryzysowej”,
i jednocześnie poniżej z odpowiednim opisem w zakresie wyszczególnienia i liczby jak w zakresie rzeczowym
zadań, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym
za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół końcowego odbioru
bez uwag, potwierdzający odbiór całości Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość
i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu
do ceny.
6. Faktura nieprawidłowo wystawiona nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana
Wykonawcy do uzupełnienia.
7. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
8. W przypadku, gdy Umowa wykonywana była z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca do
wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonanie prac objętych zaakceptowaną
przez Zamawiającego umową wraz z dokumentami, z których wynika uprawnienie do reprezentowania
odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
lub inne dowody, że otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie oraz, że wszelkie
ich roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności Wykonawcy do momentu przedstawienia
dowodu wpłaty potwierdzającego uregulowanie wszystkich bieżących należności przysługujących
podwykonawcy zamówienia. Za okres wstrzymania płatności Wykonawcy
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nie przysługują odsetki.
9. W przypadku gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
10. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
za wykonane usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo.
11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury VAT Wykonawca może naliczyć odsetki
ustawowe o których mowa w art. 359 § 2 w zw. z § 4 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający żąda wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości
umowy.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 Pzp.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
nr 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 Bank BGŻ BNP PARIBAS
tytułem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie
PN 22/17 „Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo-badawczych w Pracowniach badawczych
SGSP” – część nr: ……………….
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
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rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące
wymagania:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego,
- precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- kwotę gwarancji,
- zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego,
- zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla Zamawiającego.
Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp.
Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 4) i 8), zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
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za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu wg warunków określonych w pkt. 5 i 6.3,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.3
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 6.1 wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty
aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE w formie jednolitego dokumentu „JEDZ” stanowiące
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 6.3.
Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.
1. W celu wykazania się brakiem podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga od Wykonawców:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 7 pkt 7 ustawy Pzp;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
2. W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga od
wykonawców:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy:
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-dokument (polisa ubezpieczeniowa) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż wartość oferty wykonawcy na część zamówienia której dotyczy oferta wykonawcy,
2) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane.
W wykazie tym, wśród wykazanych dostaw, należy wyraźnie oznaczyć (np. innym kolorem) dostawy
odpowiadające/zbliżone przedmiotowo do przedmiotu zamówienia w zakresie części zamówienia na którą
wykonawca składa ofertę.
Dla tak oznaczonych dostaw (odpowiadających przedmiotowi zamówienia) należy dostarczyć dowody
określające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wśród wykazanych dostaw, wykaże się realizacją co najmniej dwóch należycie wykonanych
dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego dostawy były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
należy przedłożyć opisy lub fotografie oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – dotyczy części oznaczonym numerami: część nr
5, część nr 7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 1)-8):
1) ppkt 2)-4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa
w pkt. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Oceniając zdolność zawodową wykonawcy, zamawiający może stosownie do art. 22 d ustawy Pzp ust. 2
uznać , że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zgodnie z art. 22a ust. 1, ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
dokument (polisa ubezpieczeniowa) potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż wartość oferty wykonawcy na część
zamówienia której dotyczy oferta wykonawcy,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
suma gwarancyjna nie mniejszą niż wartość oferty
wykonawcy na część zamówienia której dotyczy oferta
wykonawcy,

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane.
W wykazie tym, wśród wykazanych dostaw, należy
wyraźnie oznaczyć (np. innym kolorem) dostawy
odpowiadające/zbliżone przedmiotowo do przedmiotu
zamówienia w zakresie części zamówienia na którą
wykonawca składa ofertę.
Dla tak oznaczonych dostaw (odpowiadających
przedmiotowi zamówienia) należy dostarczyć dowody
określające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wśród wykazanych dostaw, wykaże
się realizacją co najmniej dwóch należycie wykonanych
dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone
przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu na rzecz którego dostawy były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego należy przedłożyć opisy lub fotografie
oferowanych produktów, których autentyczność

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wśród wykazanych dostaw, wykaże
się realizacją co najmniej dwóch należycie wykonanych
dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
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musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na
żądanie Zamawiającego – dotyczy części oznaczonym
numerami: część nr 5, część nr 7.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
PN 22/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 107-216079  z dnia:  07/06/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  23/10/2017  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
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_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______   ??until_EX_HU??
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 23/10/2017        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  W Warszawie ul. Słowackiego 52/57, w Dziale Zamówień Publicznych pok. 323 w
budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2. Otwarcie ofert jest jawne.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA I
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci
jednolitego dokumentu „JEDZ” stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie „JEDZ” stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa również jednolity dokument „JEDZ” dotyczący tych podmiotów.
- Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolity dokument „JEDZ”
dotyczący podwykonawców.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument „JEDZ”
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w takim zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Do oferty wykonawca załączy również:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (na każdą część na którą Wykonawca składa ofertę – oddzielny) -
wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
b) specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu oferty- na dokumencie sporządzonym przez Wykonawcę.
c) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
d) dowód wniesienia wadium.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23).
Jeżeli zostały złożone odrębne oferty przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej mogą
oni przedstawić dowody, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym
postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art.26 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający wezwie wykonawcę ,
którego oferta spełni wymagania SIWZ zawarte w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia i zostanie
najwyżej oceniona (zgodnie z pkt. 14 SIWZ), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt. 6.3., potwierdzające okoliczności
o których mowa w pkt. 6.1.
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Szczegółowe warunki dotyczące oświadczeń i dokumentów oraz termin ich złożenia Zamawiający określi w
przesłanych wezwaniach.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
W każdej z części oddzielnie, zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegać
odrzuceniu w okolicznościach, o których mowa w art. 89 ust.1 z uwzględnieniem art. 87 ust. 1 i 2 ustawy
PZP a następnie uzyska największą liczbę punktów na podstawie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
określonych w pkt. 14.2.
W pierwszym etapie oceny ofert zamawiający dokona oceny ofert pod względem przesłanek określonych w art.
89 Pzp. Z ofert nie podlegających odrzuceniu dokona wyboru oferty wg niżej podanych kryteriów:
Dla części numer 1, 2, 3, 4, 6:
1. Najniższa cena – waga kryterium: 60%
2. Okres udzielonej bezpłatnej gwarancji - waga kryterium: 40%
1. kryterium „najniższa cena”.
Ocenie poddane zostaną ceny ofertowe (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia obliczone przez
wykonawców zgodnie z przepisami prawa i warunków SIWZ.
Do poszczególnych cen ofertowych przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej
zasady:
Cena najniższa z badanych ofert
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium)
Cena oferty badanej
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 60,00 pkt.
2. kryterium „Okres udzielonej bezpłatnej gwarancji” (min. 24 m-ce, maks. 60 m-cy)
Ocenie poddane zostaną zadeklarowane przez Wykonawców w ofertach bezpłatne okresy gwarancji na
oferowane dostawy:
Do poszczególnych okresów przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej
zasady:
Oferowany okres oferty badanej
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x (waga kryterium = 40 %.)
Najdłuższy z oferowanych okresów
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 40,00 pkt.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w części numer 5:
1. Najniższa cena – waga kryterium: 60%
2. Okres udzielonej bezpłatnej gwarancji - waga kryterium: 20%
3. Okres udzielonego bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego – waga kryterium 20%
1. kryterium „najniższa cena”.
Ocenie poddane zostaną ceny ofertowe (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia obliczone przez
wykonawców zgodnie z przepisami prawa i warunków SIWZ.
Do poszczególnych cen ofertowych przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej
zasady:
Cena najniższa z badanych ofert
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium)
Cena oferty badanej
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 60,00 pkt.
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2. kryterium „Okres udzielonej bezpłatnej gwarancji” (min. 24 m-ce, maks. 60 m-cy)
Ocenie poddane zostaną zadeklarowane przez Wykonawców w ofertach bezpłatne okresy gwarancji na
oferowane dostawy:
Do poszczególnych okresów przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej
zasady:
Oferowany okres oferty badanej
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x (waga kryterium = 20 %.)
Najdłuższy z oferowanych okresów
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 20,00 pkt.
3. kryterium „Okres udzielonego bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego”.
Ocenie poddane zostaną zadeklarowane przez Wykonawców w ofertach bezpłatne okresy serwisu
pogwarancyjnego na oferowane dostawy:
Do poszczególnych okresów przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej
zasady:
Oferowany okres oferty badanej
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x (waga kryterium = 20 %.)
Najdłuższy z oferowanych okresów
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 20,00 pkt.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w części numer 7:
1. Najniższa cena – waga kryterium: 40%
2. Przekątna monitorów - waga kryterium: 10%
3. Szerokość ramki ekranu monitora – waga kryterium 20%
4. Zarządzanie sygnałami wejścia/wyjścia sterownika – waga kryterium 10%
5. Ilość wejść sterownika – waga kryterium 10%
1. kryterium „najniższa cena”.
Ocenie poddane zostaną ceny ofertowe (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia obliczone przez
wykonawców zgodnie z przepisami prawa i warunków SIWZ.
Do poszczególnych cen ofertowych przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej
zasady:
Cena najniższa z badanych ofert
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x 40 (waga kryterium)
Cena oferty badanej
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 40,00 pkt.
2. kryterium „Przekątna monitorów”.
Ocenie poddane zostaną zadeklarowane przez Wykonawców w ofertach przekątne monitorów:
Punktacja obliczona zostanie według niżej podanej zasady:
1) Wymagane min. 45 cali – 54 cali – 0,00 pkt.,
2) 55 cali i więcej – 10,00 pkt.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 10,00 pkt.
3. kryterium „Szerokość ramki ekranu monitora”.
Ocenie poddane zostaną zadeklarowana przez Wykonawców w ofercie szerokości ramki ekranu monitora:
Punktacja obliczona zostanie według niżej podanej zasady:
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1) Szerokość ramki 0-1,5 cm – 20,00 pkt.
2) Szerokość ramki 1,51-2,5 cm – 10,00 pkt.
3) Szerokość ramki powyżej 2,5 cm – 0,00 pkt.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 20,00 pkt.
4. kryterium „Zarządzanie sygnałami wejścia/wyjścia sterownika”.
Ocenie poddane zostanie zadeklarowane przez Wykonawców w ofercie zarządzanie sygnałami wejścia/wyjścia
sterownika:
Punktacja obliczona zostanie według niżej podanej zasady:
1) Tylko panel urządzenia – 0,00 pkt.
2) Panel urządzenia oraz inne np. pilot, aplikacja – 10,00 pkt.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 10,00 pkt.
5. kryterium „Ilość wejść sterownika”.
Ocenie poddana zostanie zadeklarowana przez Wykonawców w ofercie ilość wejść sterownika:
Punktacja obliczona zostanie według niżej podanej zasady:
1) 0-4 wejść – 0,00 pkt.
2) Powyżej 4 wejść – 10,00 pkt.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 10,00 pkt.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w części numer 8:
1. Najniższa cena – waga kryterium: 60%
2. Wsparcie techniczne - waga kryterium: 40%
1. kryterium „najniższa cena”.
Ocenie poddane zostaną ceny ofertowe (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia obliczone przez
wykonawców zgodnie z przepisami prawa i warunków SIWZ.
Do poszczególnych cen ofertowych przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej
zasady:
Cena najniższa z badanych ofert
liczba punktów = ----------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium)
Cena oferty badanej
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 60,00 pkt.
2. kryterium „Wsparcie techniczne”.
Ocenie poddany zostanie zadeklarowana przez Wykonawców w ofercie okres wsparcia technicznego:
Punktacja obliczona zostanie według niżej podanej zasady:
1) Brak oferowanego wsparcia technicznego – 0,00 pkt.
2) Wsparcie techniczne do 1 roku – 20,00 pkt.
3) Wsparcie techniczne powyżej 1 roku – 40,00 pkt.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie można uzyskać 40,00 pkt.
____________________________________________________________________________
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części oddzielnie, według wskazanych kryteriów, z
pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów będących sumą punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach.
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Maksymalnie można uzyskać 100,00 pkt.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800/ +48 224587803

Adres internetowy:  (URL) www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
12/09/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-125593
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 1      Nazwa : Sieć komputerowa w pomieszczeniach pracowni

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sieci komputerowej - urządzeń niezbędnych do uruchomienia sieci
komputerowej w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Szczegółowy opis w załączniku nr
1 do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72710000  
Dodatkowe przedmioty 32235000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 2      Nazwa : Sprzęt komputerowy

1) Krótki opis:
1 Komputer typu laptop wg opisu nr 1 (załącznik nr 1a do SIWZ)
2 Komputer typu laptop wg opisu nr 2 (załącznik nr 1a do SIWZ)
3 Monitor komputerowy wg opisu nr 3 (załącznik nr 1a do SIWZ)
4 Monitor komputerowy wg opisu nr 4 (załącznik nr 1a do SIWZ)
5 Listwa zasilająca (mediaport)
6 Drukarka laserowa kolorowa – urządzenie wielofunkcyjne wg opisu nr 5 (załącznik nr 1a do SIWZ)
7 Kserokopiarka kolorowa A3 (urządzenie wielofunkcyjne z funkcją duplex, drukowanie skanowanie sieciowe
wg opisu nr 6 (załącznik nr 1 do SIWZ)
8 Ploter wg opisu nr 7 (załącznik nr 1a do SIWZ)
9 Projektor komputerowy multimedialny wg opisu nr 8 (załącznik nr 1a do SIWZ)
10 Projektor komputerowy multimedialny wg opisu nr 9 (załącznik nr 1a do SIWZ)
11 Uchwyt sufitowy do projektora
12 Ekran projekcyjny
13 Ekran projekcyjny
14 Wizualizer prezentacyjny wg opisu nr 10 (załącznik nr 1a do SIWZ)
15Laminator rolowy
16 Zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych ze stacją odbiorczą
17 Statyw do mikrofonu z wysięgnikiem
18 Statyw stołowy z uchwytem na mikrofon
19 Statyw do aparatu
20 Aparat lustrzanka cyfrowa + Obiektyw w komplecie AF-S DX Zoom 18-105
21 Obiektyw do lustrzanki cyfrowej
22 Mikrofon stereo do lustrzanki cyfrowej
23 Przewód VGA 15 m
24 Przewód VGA 25 m
25 Wzmacniacz sygnału VGA
26 Aktywny rozdzielacz Splittem na 8 portów VGA
27 Jednostka centralna z programem biurowym, myszą i klawiaturą (wg opisu nr 11 w załączniku nr 1a do SIWZ
28 Monitor komputerowy (wg opisu nr 12 w załączniku nr 1a do SIWZ)
29 Urządzenie wielofunkcyjne wg opisu nr 13 w załączniku nr 1a do SIWZ
30 laptop z programem biurowym, myszą, klawiaturą i torbą (wg opisu nr 14 w załączniku nr 1a do SIWZ
31 Prezenter multimedialny
32 Tablica interaktywana z oprogramowaniem
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Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1a do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30213100  
Dodatkowe przedmioty 48624000  
 30232100  
 38652100  
 42994230  
 38651000  
 30231300  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 3      Nazwa : Meble

1) Krótki opis:
1 Biurko z blendą na ramie- stelażu metalowym
2 Biurko z blendą na ramie- stelażu metalowym
3 Biurko z elektryczną regulacją wysokości
4 Krzesło
5 Fotel biurowy
6 Kontenerek
7 Regał aktowy z drzwiami
8 Regał aktowy z drzwiami
9 Szafa ubraniowa
10 Rolety wewnętrzne
11 Parawan dwumodułowy sucho ścieralno-magnetyczny na kółkach
12 Tablica suchościeralna 240 x 120 cm
13 Tablica suchościeralna 260 x 120 cm
14 Biurowe ścianki działowe pochłaniające hałas – wydzielanie stanowisk do ćwiczeń
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1b do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39100000  
Dodatkowe przedmioty 30195400  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 4      Nazwa : Sprzęt łączności

1) Krótki opis:
1 Radiotelefon przenośny/ręczny profesjonalny
2 Mikrofon/Głośnik do radiotelefonu przenośnego/ręcznego profesjonalnego
3 Ładowarka 6-pozycyjna do radiotelefonów przenośnych/ręcznych
4 Programator do radiotelefonu przenośnego/ręcznego profesjonalnego
5 Radiotelefon przewoźny/bazowy profesjonalny
6 Mikrofon biurkowy do radiotelefonu przewoźnego/bazowego profesjonalnego
7 Programator do radiotelefonu przewox Programator do radiotelefonu przenośnego/ręcznego profesjonalnego
8 Radiotelefon przenośny analogowo-cyfrowy
9 Lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED
10 Zestaw nagłaśniający z mikrofonem
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1c do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30237280  
Dodatkowe przedmioty 32235000  
 31158100  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 5      Nazwa : Stanowisko do badania charakterystyk wybuchowości mieszanin pyłowo-powietrznych
zgodnie z wieloarkuszową normą PN-EN 14034.

1) Krótki opis:
1 Komora o kształcie zbliżonym do kuli o objętości 1m3
2 System podawania i rozpylania próbek pyłu wraz z układem przygotowania powietrza
3 System inicjowania zapłonu rozpylonej próbki wraz z uchwytem do mocowania zapalników
4 Odporny na zakłócenia system pomiaru przebiegu ciśnienia w komorze podczas eksperymentu z
wykorzystaniem piezokwarcowych przetworników ciśnienia
5 Odporny na warunki laboratoryjne sprzęt komputerowy do sterowania eksperymentem, rejestracji danych,
obróbki i analizy danych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1d do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38296000  
Dodatkowe przedmioty 38300000  
 38970000  
 30210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 6      Nazwa : Stanowiska badawcze w Pracowni Procesów Spalania i Wybuchu.

1) Krótki opis:
1 komora dymowa wykonana ze stali kwasoodpornej z zamknięciem bagnetowym o wymiarach wewnętrznych
0,91m*0,61m*0,91m z zaworem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wraz z systemem wentylacji komory i jej
bezpośredniego otoczenia
2 układ do mocowania próbek i wprowadzania do komory wraz z układem poboru z wnętrza komory produktów
rozkładu do analizy ich toksyczności, w skład którego wchodzą: sonda do pobierania próbek lotnych produktów
spalania, pompka powietrzna, czujnik ciśnienia, filtry grzany, grzana linia do poboru próbek do analizy, zasilacz
ze stabilizatorem temperatury filtra i przewodu umożliwiający utrzymanie temperatury 165+/-15oC, termopary,
3 układ pomiarowy do mierzenia gęstości optycznej dymu powstałego podczas spalania materiałów
budowlanych, układ do analiz konwencjonalnych indeksów toksyczności po 4 i po 8 minutach oraz dla wartości
Dsmax, w skład którego wchodzą: oświetlacz z układem optycznym i fotometrem oraz teflonowa kuweta
gazowa,
4 system kontrolno-pomiarowy do sterowania eksperymentem, rejestracji danych, obróbki i analizy danych
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwi analizę Dsmax, Ds w funkcji czasu, Ds 4, VOF 4,
analizę i identyfikację toksycznych produktów rozkładu i spalania, pomiar stężeń CO2 CO, SO2 , NO2 , NO,
HCN, HCl, HBr i HF metodą FTIR, identyfikację w czasie rzeczywistym widma mierzonego związku z widmem
referencyjnym, eliminację z mierzonego widma H2O, CH4, aldehydu mrówkowego, akroleiny, oraz obliczanie
standardowego indeksu toksyczności CIT po 4 minutach, CIT po 8 minutach oraz CIT dla czasu Dsmax wraz z
opracowaniem raportu z badań w języku polskim i języku angielskim i raportów z kontroli stabilizacji stanowiska.
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1e do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38296000  
Dodatkowe przedmioty 38300000  
 38970000  
 30210000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 7      Nazwa : Ściana graficzna 2 monitory LED min. 45 cali x 2 monitory LED min. 45 cali – 1 szt.
(zestaw).

1) Krótki opis:
ściana graficzna wraz z montażem we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego,
Monitor LED 4szt o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 45 cali, bezramkowy lub z wąskim obramowaniem
ekranu, zamontowane w układzie 2x2
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1f do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30231300  
Dodatkowe przedmioty 32321200  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Budowa i modernizacja wybranych stanowisk
naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część nr : 8      Nazwa : Virtual Set Editor 2.5 (NewTek) lub równoważny – 1 szt.

1) Krótki opis:
Jednostanowiskowa licencja oprogramowania Virtual Set Editor 2.5 (NewTek), umożliwiająca tworzenie
własnych kompozycji wirtualnego studia telewizyjnego do wykorzystania we współpracy z posiadanym przez
zamawiającego TriCaster Mini HD-4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 g do SIWZ

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48000000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  ??range_EX_HU?? Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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